
 

 
PRECIZĂRI PRIVIND AMÂNAREA GRADELOR DIDACTICE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 
 

Perioada de depunere a cererilor/dosarelor: 19.09.2022 – 07.10.2022 

Cadrele didactice care intră în concediu de creștere și îngrijire copil sau concediu fără plată, vor depune dosarul de 
amânare după ce unitatea de învățământ emite decizia de suspendare a activității de la catedră 

 
 

GRADUL DIDACTIC II 
 

1. CONDIȚII PENTRU AMÂNARE: 
a) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2022, care „nu au 
putut susține testul din metodica specialității și/sau proba orală de examen datorită unor motive 
obiective susținute cu documente, și au fost declarați neprezentați, pot solicita aprobarea pentru 
susținerea acestor probe în sesiunea următoare” - art. 23 alin. (5) din OMECTS. nr. 5561/2011, cu 
modificările și completările ultrioare; 
b) Cadrele didactice care se încadrează în una din situațiile de mai jos: 

 contract de muncă suspendat (concediu de creştere și îngrijire copil, concediu fără plată); 

 concediu medical; 

 alte cazuri, susținute prin documente justificative. 
NOTA 1: Nu se acceptă cererile care invocă „motive personale sau familiale”! 
 
2. CONȚINUTUL DOSARULUI DE AMÂNARE (vezi NOTA 3): 

 cererea de amânare (Anexa nr. 1), se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Județean Galați; 

 copii ale rapoartelor scrise de la IC1, IC2 și IS, dacă este cazul (vezi nota 2) - autentificate de către 
conducerea unității școlare; 

 documente care justifică motivul amânării (decizie suspendare contract de muncă, certificat/adeverință 
medicală, certificat naştere copil, alte documente) -- autentificate de către conducerea unității școlare; 

 adeverință de vechime efectivă la catedră de la 1 septembrie a anului în care s-a obținut delinitivarea 
în învățământ până în 31 august a anului pentru care se solicită amânarea; 

 fișă de înscriere pentru seria pentru care se solicită amânarea (Anexa nr. 2); 
NOTA 2: Deoarece dosarele de grad didactic II, transmise pentru sesiunea 2022, au rămas în arhiva 
centrelor universitare, cadrele didactice care obțin aprobarea amânării gradului didactic II, pentru 
sesiunea 2023, vor întocmi un nou dosar de înscriere, care va cuprinde, pe lângă documentele de 
amânare prevăzute mai sus, toate documentele prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 
NOTA 3: Documentele se îndosariază (SE RECOMANDĂ FOLOSIREA DOSARELOR PLIC) și se lipește pe 
dosar Anexa nr. 5 (unde vor fi scrise datele specifice). 
IMPORTANT! Amânarea poate fi solicitată pentru 1 an, iar pentru candidații aflați în perioada concediului de 
creştere şi îngrijire a copilului (CIC), amânarea poate fi pentru 2 ani. În asemenea situații, persoanele care își 
reiau activitatea didactică (fie pentru că au fost în concediu pentru creșterea copilului, fie că au avut 
suspendat, temporar, contractul de muncă), vor atașa la documentele prevăzute anterior o adeverință, emisă 
de unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, imediat după încetarea suspendării 
contractului de muncă, în care să fie specificată perioada concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului, 
respectiv perioada suspendării temporare a contractului de muncă. 

 



 

3. VALABILITATEA INSPECȚIILOR 
a. „Inspecțiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didacticã împliniți la data 
finalizării examenului de acordare a gradului didactic II” -  art. 10 (11) din OMECTS nr. 5561/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
b. Inspecția specială este valabilă doar pentru anul școlar în care a fost efectuată (conform art. 15 (2) din 
OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare). În consecință, inspectia specială se va 
relua în anul școlar în care cadrul didactic susține examenul pentru obținerea gradului didactic II. 

 
GRADUL DIDACTIC I 

 
1. CONDIȚII PENTRU AMÂNARE: 
a) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021 – 2024 „care nu s-
au putut prezenta la colocviul de admitere datorită unor motive obiective, susținute cu documente și 
au fost declarați neprezentați”- art. 34 (4) din OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
b) Cadrele didactice care nu au putut susține inspecția specială şi lucrarea metodico - ştiintificã datorită 
unor motive obiective argumentate cu documente şi au fost declarați neprezentați se pot reînscrie 
pentru susținerea acestor probe în anul şcolar următor, cu respectarea condițiilor legale şi cu aprobarea 
inspectoratului şcolar - art. 40 (3) din OMECTS  nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
c) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2020-2023 „admiși la 
colocviul de admitere, care nu au putut elabora și depune în termen lucrarea metodico-științifică 
(31.08.2022), datorită unor motive obiective argumentate cu documente” - art. 35 (21) din OMECTS nr. 
5561/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Cadrele didactice care se încadrează în una din situațiile de mai jos: 

 contract de muncă suspendat (concediu de creştere și îngrijire copil, concediu fără plată); 

 concediu medical; 

 alte cazuri, susținute prin documente justificative. 
NOTA 1: Nu se acceptă cererile care invocă „motive personale sau familiale”! 
 
2. CONȚINUTUL DOSARULUI DE AMÂNARE (vezi NOTA 3): 
Cererea (cerere tip, Anexa nr. 3), adresată inspectorului școlar general, se înregistrează la secretariatul ISJ 
Galați, având ataşate actele doveditoare care motivează amânarea: 

a. După caz: 

 copia deciziei emisă de ISJ Galați pentru aprobarea concediului de creştere şi îngrijire copil 
(CIC) - autentificată de către conducerea unității şcolare; 

 copia certificatului de naştere a copilului - autentificată de către conducerea unității școlare; 

 copia certificatului medical sau copia biletului de ieşire din spital - autentificată de către 
conducerea unității şcolare; 

 alte acte doveditoare - autentificate de către conducerea unității şcolare; 

 copii după acte de identitate; 

 adeverință de la A.J.P.I.S; 

 copii ale rapoartelor scrise de la IC1, IC2 și IS, dacă este cazul, - autentificate de către 
conducerea unității școlare; 

 adeverință de vechime efectivă la catedră de la 1 septembrie a anului în care s-a obținut 
gradul II până la 31 august a anului pentru care se solicită amânarea. 

b. Obligatoriu pentru toți solicitanții: 

 adeverință eliberată de departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD) care să 
confirme promovarea colocviului de admitere/depunerea lucrării metodico-științifice - art. 35 
(21) din OMECTS nr. 5561/2011), cu modificările și completările ulterioare; 



 

 acordul scris al coordonatorului lucrării metodico-ştiințifice - art. 35 (21) din OMECTS nr. 
5561/2011), cu modificările și completările ulterioare; 

 fișă de înscriere pentru seria pentru care se solicită amânarea (Anexa nr. 4) 
NOTA 3: Documentele se îndosariază (SE RECOMANDĂ FOLOSIREA DOSARELOR PLIC) și se lipește pe 
dosar Anexa nr. 5 (unde vor fi scrise datele specifice). 
 
3. VALABILITATEA INSPECȚIILOR 
a. „Inspecțiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică calculați la data 
finalizării examenului” -  art. 29 (10) din OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 

III. CADRELE DIDACTICE DECLARATE „RESPINSE” 
 

Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, în sesiunea 2022, care au 
participat la probele scrise şi orale ale examenului şi cadrele didactice înscrise la gradul didactic I, care au 
participat la colocviul de admitere sau la inspecția specială și susținerea lucrării metodico-ştiințifice, dar nu au 
promovat examenul, fiind declarate respinse, vor avea în vedere următoarele precizări: 

 examenul pentru obținerea gradului didactic II poate fi reluat la un interval de cel puțin 2 ani şcolari, 
conform art. 23 (4) din OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare. Candidații 
declarați respinşi la acest examen se pot reînscrie pentru susținerea examenului după trecerea unui 
an şcolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere și cu parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în 
metodologie; 

 candidații declarați respinşi la colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I, se pot 
reînscrie pentru susținerea examenului în anul şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar şi 
parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în metodologie;  

 candidații declarați respinși la proba de elaborare a lucrării metodico-științifice NU POT 
SUSȚINE probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrării. În acest caz, probele 
de susținere a inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice se pot amâna, la cerere, cu un an 
școlar, cu condiția obținerii, între timp, a avizului pentru depunerea lucrării şi a referatului de acceptare 
din partea conducătorului științific. În caz contrar, candidații vor fi declarați respinşi la examenul pentru 
acordarea gradului didactic I și se pot reînscrie în anul şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar 
de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor precizate. 

 
IV. CADRELE DIDACTICE 

SANCȚIONATE DISCIPLINAR/ AU OBȚINUT CALIFICATIV DIMINUAT 
 
 

Cadrele didactice înscrise la unul dintre examenele pentru acordarea gradelor didactice, care până la 
obținerea acestuia au fost sancționate disciplinar şi/sau au obținut calificativ diminuat, se încadrează în una 
din situațiile: 

1. Gradul didactic II 
 cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la obținerea 

acestui grad, nu primesc calificativul de cel puțin „bine” la evaluările anuale și la a doua inspecție 
școlară curentă, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. În acest caz, inspecția 
specială, respectiv participarea la examen se amână cu un an, iar a doua inspecție şcolară curentă se 
reprogramează pe parcursul anului de amânare; 

 cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, până la obținerea 
acestui grad, au fost sancționate disciplinar, conform art. 280, alin. (2) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. În acest caz, îşi 
pot finaliza obținerea gradului didactic în anul școlar următor, numai după ridicarea sancțiunii, cu 



 

recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ unde sunt încadrate şi cu acordul 
Inspectoratului Școlar al Județului Galați; 

 dacă pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu întrunește condițiile precizate anterior, pierde 
dreptul de a se mai prezenta la examen în sesiunea pentru care a fost amânat şi se poate reînscrie 
pentru o altă sesiune de examen atunci când întruneşte toate condițiile de înscriere. 

 
 
2. Gradul didactic I 

 cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obținerea 
acestui grad, nu primesc calificativul „foarte bine” la evaluările anuale și la a doua inspecție şcolară 
curentă, nu pot finaliza examenul în seria pentru care s-au înscris. În acest caz, probele și, după caz, 
finalizarea examenului se amână cu un an, iar a doua inspecție școlară curentă se reprogramează pe 
parcursul anului de amânare; 

 cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obținerea 
acestui grad, au fost sancționate disciplinar, conform art. 280, alin. (2) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, îşi pot finaliza obținerea gradului didactic I, numai după ridicarea sancțiunii, cu 
recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ unde sunt încadrate şi cu acordul 
Inspectoratul Şcolar al Județului Galați;  

 dacă pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu obține calificativul „foarte bine” sau este din 
nou sancționat disciplinar, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv în situația în 
care a susținut și a promovat inspecția specială şi lucrarea metodico-ştiințifică. Candidatul se  poate 
reînscrie pentru o altă serie de examen atunci când întrunește toate condițiile de înscriere. 

 
V. RELUARE DEMERSURI 

PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I/II 
 

Candidații care solicită reînscrierea pentru susținerea probelor în vederea obținerii gradului didactic 
I/II, vor depune la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Galați cererea de reluare, conform Anexelor 1 sau 
3, cu respectarea condițiilor legale, solicitând aprobarea inspectoratului şcolar: 
 

 
 
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
          Prof. Gina BRÎNZAN 

      
 
      INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

                                                                                             Prof. Florin-Petrișor ANDRONIC 
 
 
 
 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, 

                                                         Prof. CONDURACHE-BOTA Gică 


